
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คร้ังที่  ๑/๒๕๕๔ 

วันอาทิตยที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๔ 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

-------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๒. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน   เสกขุนทด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 ๑. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๒.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางเพชรา   พิพัฒนสันติกุล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ี... 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ รับรองรายงานฉบับนี้แลว 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  โครงการจัดทําหนังสือประวัติการจัดการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.๒๕๔๙-
๒๕๐๒ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จัดโครงการจัดทําหนังสือประวัติการจัด
การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๙๔-พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือรวบรวมเรื่องราวผลงานการจัดการศึกษาใน
จังหวัดฉะเชิงเทราใหเยาวชนไทยในจังหวัดไดเรียนรูและเผยแพรท่ัวไป 
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๒  พิธีประดับเครื่องหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนเกียรติในพิธีประดับเครื่องหมาย
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วันจันทรท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หองโชคอนันต ชั้น ๒ อาคาร         
เรียนรวมและอํานวยการ เพ่ือใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดความภาคภูมิใจ  
   ท่ีประชุม รับทราบ  
 
 ๑.๓  การเปนเจาภาพรวมกับการประชุมราชบัณฑิตยสถาน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรรวมเปนเจาภาพกับราชบัณฑิตยสถานในการ
จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือใหแนวทางในการพัฒนาคุณภาพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นําโดย ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ศาสตราจารยสุมน           
อมรวิวัฒน ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา  แขมมณี  และนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยโทรทัศนครู (Teacher TV) เลือกท่ีจะนํารองการใชโทรทัศนครูมา
เปนเครื่องมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในฉะเชิงเทรา จึงขอเรียน
เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมดังกลาว   
  ท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  โดยไมมีขอแกไข 
 ๒ .๒ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  (ลับ )  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  โดยมีขอแกไข วาระท่ี ๔.๖ บรรทัดท่ี ๗ จาก
ความวา “แตยังไมมีคําพิพากษา...” แกไขเปน “ซ่ึงอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล โดยยังไมมี           
คําพิพากษาถึงท่ีสุด จึงไมอาจเปนเหตุใหพักงานแตอยางใด” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ตามท่ีท่ีประชุมครั้งกอนพิจารณา
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. .... แตเนื่องจากมีขอผิดพลาดในเอกสารท่ีเสนอ    

/ลงนามท่ีมไิดตัดสาระ... 
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ลงนามท่ีมิไดตัดสาระในสวนของการแบงกลุมคณาจารยประจําตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ประกอบกับผลการรับรองรายงานการประชุมมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอใหสืบเนื่องเพ่ือพิจารณาทบทวนอีกครั้งในประเด็น 
  ๑. การแบงประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย ออกเปน
สองกลุม 
  ๒. ลักษณะตองหามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ประเด็นผูบริหาร 
  ๓. นิยาม “คณาจารยประจํา” ประเด็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว สรุปไดดังนี้ 
  ๑.  ตัดประเด็นการแบงประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทน
คณาจารย ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ 
  ๒.  เนื่องจากมีผูแทนผูบริหารรวมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยูแลว            
จึงเห็นควรตีความลักษณะตองหามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหเปนไปตาม
คณาจารยท่ีเปนผูบริหารตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ ซ่ึงจะรวมถึงผูบริหารระดับรองคณบดี รองหัวหนาหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และ             
ผูชวยอธิการบดี 
  ๓.  นิยาม“คณาจารยประจํา” ท่ีระบุนั้นเหมาะสมแลว เนื่องจากคณาจารยท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการจะหมายความถึงคณาจารยท่ีมีตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 
   มติท่ีประชุม  
  ใหยกเลิกขอบังคับท่ีมีขอผิดพลาด และแกไขใหสอดคลองตามขอสรุปขางตน  
 
 ๓.๒ พิจารณาแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัย ครั้งกอนพิจารณา
แผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตแลวมีมติใหนําขออภิปราย ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา
โรงเรียน แลวนําเขาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ซ่ึงโรงเรียนสาธิตฯ ไดปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียน 
โดยมีขอเพ่ิมเติมจากเอกสารครั้งกอน ดังนี้ 
    ๑. ปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียน และเพ่ิมยุทธศาสตรจาก                
๖ ยุทธศาสตร เปน ๗ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  - ปรับยุทธศาสตรท่ี ๑ จากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร IEP และ
หลักสูตรปกติ เปนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EP และหลักสูตรปกติ โดยเพ่ิมกลยุทธใหมีการเรียน
การสอนในรายวิชาดวยครูตางชาติท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน เปนเหตุใหตองเพ่ิมคาเลาเรียนเพ่ือใช
จางครูตางชาติ 
  - เพ่ิมยุทธศาสตรท่ี ๗ การมีสวนรวมกับผูปกครองและชุมชน โดยใหมีการ
ประชุมอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยปละ ๔ ครั้ง 
  ๒. ปรับรายละเอียดโครงสรางของโรงเรียน โดยปรับจากฝายวิชาการและ         
ฝายบริหารเปนงาน ๓ งาน คือ งานธุรการ  งานวิชาการ  และงานกิจการนักศึกษา 

/๓. เพ่ิมการรบันักเรียน... 
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  ๓.  เพ่ิมการรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน ๑ หองเรียน 
ในปการศึกษา ๒๕๕๕ และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ และ ๖ ระดับชั้นละ อีก ๑ หองเรียน (เพ่ิมเติมจากการ
รอนักเรียนเดิมท่ีข้ึนชั้นใหม)  
  ท้ังนี้ หลักสูตรระดับปฐมวัยท่ีโรงเรียนใช ไดผานการตรวจสอบคุณภาพ โดย         
ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ สวนหลักสูตร
ระดับประถมศึกษาหลักสูตรปกติกําหนดรายวิชาพ้ืนฐานตามโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกําหนดรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามความพรอม และจุดเนนของโรงเรียน 
   สําหรับหลักสูตร EP ระดับประถมศึกษาจะเพ่ิมเติมการจัดการเรียนรูบางรายวิชา
เปนภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนมุงเนนสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 
  อธิการบดี นําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนวา การบริหาร
โรงเรียนจะมาจาก ๓ สวน คือ ผูบริหารคณะครุศาสตร ผูบริหารโรงเรียน และผูปกครอง 
  ท่ีประชุมมีขออภิปรายกันอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
  ๑. ควรมีแผนพัฒนาโรงเรียนระยะท่ี ๒ ใหเปนโรงเรียนปฏิรูป โดยพิจารณา
ขอมูลแผนการพัฒนาโรงเรียน The HKIEd Jockey Club Primary School ประเทศฮองกง จาก
เอกสาร Planning beyond architecture ซ่ึงใหแนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงคของโรงเรียนสาธิต ไดแก 
  - โรงเรียนสาธิตเปนหนวยงานเพ่ือวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - โรงเรียนสาธิตเปนหนวยงานท่ีนํารองการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
  - โรงเรียนสาธิตเปนหนวยปฏิบัติการสรางครูรุนใหม 
  ดังนั้น โรงเรียนสาธิตตองพัฒนาบุคลากรใหพรอมรองรับการพัฒนาระยะท่ี 
๒ ใน ๓ ปขางหนา 
  ๒. มหาวิทยาลัยบางแหงบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตภายใตสถาบันวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตท่ีพบในปจจุบัน มี ๒ รูปแบบ คือ 
  - เปนหองทดลองของครู ข้ึนกับคณะครุศาสตรโดยมีอาจารยมหาวิทยาลัย
เปนผูอํานวยการ 
  - บริหารงานอิสระ ในสิ่งท่ีจะทํา (what to do) และวิธีการท่ีจะทํา (how 
to do) ท้ังในดานการพัฒนาโครงสราง ไดแก อาคาร บุคลากร หลักสูตร หองปฏิบัติการ นักเรียน และ
ดานแผนพัฒนา (Flag ship) ทางธุรกิจท่ีชัดเจน โดยไมข้ึนกับคณะครุศาสตร แตมีการทํางานรวมกัน 
  ๔. ควรกําหนดนโยบายการจัดการโรงเรียนสาธิตท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร บางคลา 
  มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนท่ีเสนอในระยะแรก  
  ๒. ใหพิจารณาแนวทางการวางแผนพัฒนาระยะท่ี ๒ จากเอกสาร 
Planning beyond architecture  
  ๓. มอบคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานการจัดการศึกษา
และวิจัยเพ่ือผลิตบัณฑิตครุศาสตรและพัฒนาวิชาชีพครู พิจารณาเพ่ือมอบคณะครุศาสตรศึกษาวิจัย

/ขอมูลระหวาง... 
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ขอมูลระหวางสภาพปจจุบันกับแนวนโยบายในขออภิปรายขอ ๑ เพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ในระยะท่ี ๒  
  ๔. มอบงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสําเนาเอกสาร Planning 
beyond architecture ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือศึกษาขอมูล 
 
 ๓.๓  พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวากรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ผลการเวียนหลักสูตร เปนเอกฉันทใน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) สวนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทักทวงประเด็นอาจารยประจําหลักสูตร 
   รองอธิการบดีวิชาการและวิจัยชี้แจงวา จะประสานกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในเรื่องดังกลาว โดยจะตรวจสอบใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ท้ังนี้ ขออนุมัติท่ีประชุมใน
หลักการวาใหเสนอเอกสารหลักสูตรดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได หากตรวจสอบ
พบวามีการดําเนินการเรียบรอยแลว 
  มติท่ีประชุม  
  เห็นชอบตามท่ีรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  พิจารณาการเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ตามท่ีมีกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ลาออกจากกรรมการ              
๑ ราย จึงตองมีการแตงตั้งทดแทน โดยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตามคําแนะนําของอธิการบดี 
ซ่ึงอธิการบดีโดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบใหเสนอชื่อ นายโอภาส เขียววิชัย  
   มติท่ีประชุม 
   เห็นชอบใหนายโอภาส เขียววิชัย เปนกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยแทนกรรมการท่ีลาออก ท้ังนี้ ใหระบุวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ
กรรมการไวในประกาศแตงตั้งดวย 
 
 ๔.๒  พิจารณาเลือกผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
สอบปากเปลาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม          
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ เห็นควรใหมีผูแทนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อมาตรฐาน
การศึกษานั้น ซึ่งขณะนี้ จะมีการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ ของนายวิวัฒน หามนตรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา

/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา... 
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ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมี
สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดอางทอง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔  
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอเพิ่มเติมวา มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษากําหนดวา กรรมการสอบวิทยานิพนธตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาระดับรองศาสตราจารย 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาเลือกผูแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๑ คน 
  มติท่ีประชุม  
    เลือกศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี เปนผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ รวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 
 ๔.๓ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
เลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ดวยสภาคณาจารยและขาราชการ จะ
ครบวาระ ในวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนประธานกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ ตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  มติท่ีประชุม  
   เลือกนายวิจิต  แกวเกิดเคน เปนประธานกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย
และขาราชการ 
 
 ๔.๔  พิจารณาสรุปการประชุมสัมมนาติดตามผลการดําเนินงานขององคกรตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอสรุปการประชุมสัมมนา “การติดตามผล
การดําเนินงานขององคกรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ครั้งท่ี ๓” เม่ือวันท่ี ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๓  
   ท่ีประชุมมีขออภิปรายสรุปไดดังนี้ 
  ๑. การนําเสนอผลงานของผูบริหาร ควรเสนอผลการดําเนินงานสําคัญตาม
นโยบายท่ีแถลงไวตอสภามหาวิทยาลัยท้ังนี้ ไมตองนําเสนอผลงานท่ีเปนงานประจํา 
  ๒. ควรปรับระยะเวลาการนําเสนอใหเหมาะสมกวานี้ อาจตองใชเวลา ๒ วัน 
ท้ังนี้  อาจเชิญผูรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีสภามหาวิทยาลัยสนใจมาเสนอรายละเอียดในท่ีประชุม                   
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหการสนับสนุนหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเปนกรณีไป 
  ๓. สภามหาวิทยาลัยควรประสานใหมีการจัดประชุมสัมมนากอนการทํา
งบประมาณกับรองอธิการบดีวางแผนและพัฒนาเพ่ือจะไดนําขอเสนอแนะเชิงนโยบายจาก                   
สภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาวางแผนโครงการและงบประมาณในปงบประมาณตอไป 

/๔. สาเหตุท่ีทําใหเห็น... 
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  ๔. สาเหตุท่ีทําใหเห็นเนื้องานไมชัดเจน มาจากการนําเสนอมีลักษณะกระจัด
กระจายไมไดจัดเปนหมวดหมู และอาจเกิดจากจุดออนของการประชาสัมพันธ ดังนั้นอาจตองมีการ
ประชาสัมพันธโดยมืออาชีพจากหนวยงานภายนอก 
  ๕. การสังเคราะหขอมูลผลการประชุมสัมมนา อาจใชหลักการในการทํา
ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ คือพิจารณา ๓ เรื่องท่ีเชื่อมโยงกัน คือ Agenda (ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ) 
Function (หนวยงานกลุมตาง ๆ) Area (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทรบางคลา ศูนยนอกท่ีตั้ง)   
  มติท่ีประชุม  
 มอบงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอผลการสังเคราะหขอมูลจาก
การประชุมสัมมนาตอท่ีประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป โดยอาจแบงเปน ๓ กลุม
หนวยงาน คือ กลุมหนวยงานวิชาการท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษาและวิจัย กลุมหนวยงานสนับสนุนและ
กลุมสวนงานภายในหรือหนวยงานเฉพาะกิจ เพ่ือใหไดขอสรุปในประเด็นตอไปนี้  
  ๑. ทิศทางท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
  ๒. การปรับปรุงการประสานองคาพยพในการบริหารจัดการ  
  มอบงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยวางรูปแบบการนําเสนอในการ
ประชุมสัมมนาครั้งตอไป ซ่ึงควรมีชวงการนําเสนอภาพลักษณใหมในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานดวย 
 
  ๔.๕ การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา   
   นายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กําหนดตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน ไวในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเสนอใหมีคณะกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัย ท่ี
ประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และรองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เพ่ือจัดทํานโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย 
หลังจากท่ียุติบทบาทของคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนท้ัง ๕ ชุด เม่ือมหาวิทยาลัยโดย
หนวยงานตาง ๆ รับนโยบาย และแนวทาง แผนงานโครงการในการขับเคลื่อน  
   มติท่ีประชุม  
   ใหคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนท้ัง ๕ ชุด สรุปแนวทาง 
แผนงานโครงการในการขับเคล่ือนนโยบายท่ีจะมอบแกมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตอไป เพ่ือจะไดยุติ
บทบาทของคณะกรรมการท้ัง ๕ ชุด และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งตอไป  
 
 ๔.๖  พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวาสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี             
๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณาเห็นชอบใหเสนอเอกสารหลักสูตรนิเทศศาสตร-
บัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตอ
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สภามหาวิทยาลัยได โดยใหเพ่ิมเติมหลักฐานการวิพากยหลักสูตร และโครงการวิจัยในหลักสูตรเพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหบัณฑิต ซ่ึงสาขาวิชาไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
   ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการนําเสนอเพ่ิมเติมวาได
เปลี่ยนชื่อปริญญาจากศิลปศาสตรบัณฑิต เปนนิเทศศาสตรบัณฑิต เนื่องจากเดิมจะไมมีชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิตประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตปจจุบันนี้มีประกาศชื่อปริญญานี้แลวในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ และสาเหตุท่ีสาขานิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มิไดสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เนื่องจากเนื้อหา
ในศาสตรมีท้ังท่ีเปนนิเทศศาสตรและการจัดการ 
   รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย นําเสนอเพ่ิมเติมวา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตองประทับรับรอง/รับทราบเอกสารหลักสูตรกอน จึงจะดําเนินการเพ่ือเพ่ิมชื่อปริญญา 
และครุยวิทยฐานะในราชกิจจานุเบกษาได 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตในสวนของความไมสอดคลองของคําท่ีใชใน
เอกสาร เชน ใชคําวา “กลุมวิชา” หรือ “หมวดวิชา” การจําแนกหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป การพิสูจน
อักษร และรูปแบบเอกสาร 
 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบใหแกไขตามขอสังเกต โดยมอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย 
ตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้งหนึ่งกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
     
  ๔.๗ พิจารณากรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๔ 
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการนําเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๔ และเพ่ิมเติมขอมูล ไดแก ขอมูลความตองการจําเปน 
ความสอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  ศักยภาพความพรอมของอาจารยและสิ่งสนับสนุน การเปด
หลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัยอ่ืน และจุดคุมทุน ตามมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ท้ังนี้ ไดเสนอผานรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยเรียบรอยแลว  
   มติท่ีประชุม   
 ๑.  เห็นชอบกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๔ และใหดําเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 ๒.  เนนหลักการในการพิจารณาเห็นชอบใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม ท่ี
ขอใหสภาวิชาการพิจารณากล่ันกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย 

 
 ๔.๘ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ดร.สุชาติ  เมืองแกว ซ่ึงไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๓ วา
คณะกรรมการไดประเมินผลการดําเนินของหนวยงาน และมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว แตยังประเมิน
ผูบริหารยังไมแลวเสร็จ จึงรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 
 ๑.  ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผน อยูในระดับรอยละ ๓๗.๙๓-
๖๖.๖๔  
 ๒.  ประสิทธิผลการประเมินตามกระบวนการบริหารจัดการใหสมดุล             
๔ มิติ ภาพรวมอยูในระดับดี แตมีขอควรปรับปรุงดานการใชงบประมาณ และการสรางองคความรูใหม ๆ 
และยังมีปญหาการบริหารวิชาการ  
   ท้ังนี้ ไมไดรับขอมูลของคณะวิทยาการจัดการ 
 ๓.  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 - มหาวิทยาลัยควรควบรวมกิจการของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
  - มหาวิทยาลัยตองเรงพัฒนาการรวมหลักสูตร สาขาวิชาตาง ๆ ท่ี
ใกลเคียงกัน เพ่ือประสิทธิภาพหลักสูตร และการประหยัดอยูในสาขาเดียวกัน เพ่ือประหยัดงบประมาณ
บุคลากร 
  - ควรศึกษาความตองการ ความพรอมในการเปดหลักสูตรใหม  ตาม
ความตองการของทองถ่ิน 
  - ควรทบทวนกระบวนการและวิธีการนําเสนอหลักสูตรเสนอ         
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากติกาในการนําเสนอ 
  - มหาวิทยาลัยตองเรงพัฒนามหาวิทยาลัยในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
(ระบบบริหาร ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด) พัฒนาบุคลากร วิชาการ ทรัพยากรการเงิน 
พัฒนาความเปนผูนําทุกระดับชั้น  
  - ควรมีการสํารวจขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในเขตลุมน้ําบางปะกง ไดแก 
สถานภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา เพ่ือนํามาพิจารณารวมกับขอมูลท่ีไดจากการสนทนา
กลุม (Focus Group) โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยดําเนินการ พรอมท้ังหาผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ ดาน
มาใหขอเสนอแนะ 
 - มหาวิทยาลัยตองพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงขอมูล         
ตาง ๆ ในอดีต จนถึงปจจุบัน ท้ังจํานวนอาจารย ขาราชการ นักศึกษา งบประมาณ เพ่ือวางแผนและ
จัดทํายุทธศาสตรและรองรับความเสี่ยงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังความเสี่ยงในแงการเงิน บุคลากร 
คูแขง และนักศึกษา ซ่ึงตองปฏิรูปการบริหาร มองภาพอนาคตขางหนา 
 - มหาวิทยาลัยตองเปนแกนหลัก (Technical Arm) ในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือสรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับของทองถ่ิน โดยใชองคความรูของมหาวิทยาลัย 
 - การประเมินผลงานของหนวยงาน ๔ มิติ (ผูรับบริการ ระบบ
การเงินและงบประมาณ  บริหารจัดการ และการเรียนรูและนวัตกรรม) ในเชิงปริมาณ ไมมีผลทําใหเกิด
การพัฒนามากนัก จึงควรมีการคิดวิธีการประเมินแบบใหม ท้ังนี้เพราะวาตัวบงชี้บางตัวไมกําหนด
เปาหมายหรือจํานวนท่ีจะวัด ทําใหเกิดความสับสนและมีความแตกตางในการรายงานระหวางหนวย
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วิชาการกับหนวยสนับสนุน จึงควรพิจารณาทบทวนเครื่องมือในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
หนวยงาน และผูบริหารในปตอไป  
  - ทุกหนวยงานมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปละ         
หลายครั้ง (สกอ., ก.พ.ร., สมศ. และสภามหาวิทยาลัย) ทําใหไมไดรับความรวมมือในการจัดทํารายงาน 
เนื่องจากมีภาระงานประจําจํานวนมากท่ีตองดําเนินการอยูแลว อาจารยไมมีเวลาในการพัฒนา
ความสามารถเชิงวิชาการ การทํางานวิจัย และเปนอุปสรรคตอการพัฒนามหาวิทยาลัย   
 - ควรมีการพัฒนาจุดเดนของแตละคณะใหชัดเจน 
 - มหาวิทยาลัยควรมีสํานักงานบริการวิชาการ และออกระเบียบ
การเก็บเงินเพ่ือเพ่ิมรายไดใหมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากมีรายไดจากการจัดการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีตองเรงปฏิบัติโดยเรงดวน   
  ๑)  เรงพัฒนาอาจารยประจํา  และบุคลากรใหมีคุณวุฒิ และ
ประสบการณดานบริหาร และวิชาการใหมากข้ึนโดยเร็ว 
  ๒)  เรงสงเสริมการทําวิจัยของอาจารยใหมากข้ึนเปนพิเศษ โดยใช
ชุมชนเปนฐานการเรียนรูและการวิจัยใหมากข้ึน 
  ๓)  เรงปรับปรุงหลักสูตรท่ีเปนจุดเดนและจุดขาย 
  ๔)  เรงปรับระบบการบริหาร ท้ัง 2 แหง ใหเขมแข็ง 
  ๕)  ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวน เพ่ือสรางความยั่งยืนเตรียม
พัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 มติท่ีประชุม 
 รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานท่ีนําเสนอไวเปนเบ้ืองตน โดยขอใหนําขอมูลนี้เสนอผูบริหาร
หนวยงาน และมหาวิทยาลัยรับทราบ และใหโอกาสในการอธิบายและสะทอนความคิดเห็น เพ่ือให
เปนไปตามกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งใน
การประชุมครั้งตอไป 
 
  ๔.๙  รายงานผลการดําเนินงาน และแผนงานของคณะกรรมการพัฒนาโยบายและ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
  ๔.๙.๑  พิจารณาการดําเนินการของคณะกรรมการพัฒนานโยบาย และ
ขับเคลื่อนดานการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคลื่อนดานการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา นําเสนอผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการฯ สรุปไดดังนี้ 
  ๑. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบใหดําเนินการใหไดมาซ่ึงหอพักนักศึกษาและท่ีพักบุคลากร                  
คณะกรรมการฯ จึงไดพิจารณาเห็นควรจัดหาหอพักนักศึกษา จํานวน ๔ หลัง และท่ีพักบุคลากร ๑ หลัง 
เพ่ือรองรับนักศึกษาประมาณ ๒,๔๐๐ คน (ไมรวมนักศึกษาหอพักท่ีมีอยูเดิม ๕๐๐ คน) และลดภาระการ
จัดรถรับ-สงนักศึกษา ในวงเงิน ๓๕๐ ลานบาท โดยเสนอใหใชเงินกูจากธนาคารพาณิชย ๑๕๐ ลานบาท 
และเงินรายไดมหาวิทยาลัย ๑๕๐ ลานบาท ท้ังนี้ คาดวาจะจัดหาผูลงทุนและผูควบคุมงาน แลวเสร็จ
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ภายใน ๙๐ วัน กอสรางแลวเสร็จ ๒ หลังแรก ภายใน ๑๒๐ วัน หลังทําสัญญา และครบท้ัง ๕ หลัง 
ภายใน ๒๗๐ วัน หลังทําสัญญา 
  ๒. เห็นควรใหมีสํานักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
  ๓. ผูแทนคณะกรรมการฯ ไดแก อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายเดชา 
ดีผดุง รองศาสตราจารย ดร.วรสัณฑ บูรณากาญจน ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี และผูอํานวยการกองนโยบาย
และแผน ไดไปชี้แจงโครงการเพ่ือของบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ วงเงินท้ังสิ้น ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ในการกอสรางอาคารเรียนบูรณาการวิชาการตามนโยบายท่ีชวยลดโลกรอน และประหยัดพลังงาน
โดยจะลดการใชพลังงานลงไดถึง ๑๐ เทา ซ่ึงคณะผูบริหารสํานักงบประมาณ ไดใหความสนใจและยินดี
สนับสนุน พรอมเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมของรูปแบบอาคาร และคําขอตั้งงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเร็วตอไป 
  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลตามท่ีนําเสนอขางตนจึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในประเด็นตอไปนี้ 
  ๑. พิจารณาอนุมัติ เงินรายได (เพ่ิมเติม) ในการกอสรางหอพัก
นักศึกษา และท่ีพักบุคลากร จํานวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
   ๒. พิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูจากธนาคาร จํานวนเงินไมเกิน 
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. พิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเงินกูจากธนาคารพาณิชย  
  ๔. พิจารณาเห็นชอบ “โครงการจัดตั้งสํานักบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา” โดยใหสํานักดังกลาวเปนหนวยงานพิเศษในกํากับของมหาวิทยาลัย 
  ๕. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระเบียบ
พิเศษท่ีเก่ียวของในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา เชน ระเบียบการจัดโครงสราง
องคกร ระเบียบการบริหารเงินและงบประมาณ ระเบียบพัสดุ ระเบียบบริหารงานบุคคล และอ่ืน ๆให
แลวเสร็จภายใน ๖๐ วันโดยมีศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน เปนประธานกรรมการพรอมทีมงาน
และมีรองอธิการบดี ๑ คน เปนผูประสานงาน  
 นายเดชา  ดีผดุง นําเสนอเพ่ิมเติมวา ตามท่ีคณะกรรมการฯ เคย
นําเสนอใหบริหารจัดการโดยแปลงสินทรัพยเปนทุนในการจัดหาหอพักแตเนื่องจากติดขัดท่ีระบบการ
พัสดุท่ีไมสามารถดําเนินการได คณะกรรมการฯ จึงไปศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงอีกครั้ง แลว
เห็นควรเสนอใหมีการบริหารงานหอพักแบบอิสระ ซ่ึงในการบริหารงานแบบอิสระนั้น ตองพิจารณาท้ัง
ระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร และบุคลากรตองปรับเปลี่ยนแนวคิด รวมท้ังจัดเตรียมระบบการ
บริหารงานอิสระรองรับ 
 ท่ีประชุมอภิปรายกันอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
  ๑. การพิจารณาโครงการท่ีของบประมาณวงเงินสูง ๆ นั้น สํานัก
งบประมาณจะมีนโยบายใหใชเงินรายไดของหนวยงานประมาณรอยละ ๕-๑๐ คณะกรรมการฯ  
  ๒. จากการพิจารณาสภาวะการเงินตลอดปของมหาวิทยาลัย พบวา
มหาวิทยาลัยมีรายรับ รายจายตลอดป จึงพิจารณาแนวทางการกูเงิน เพ่ือจายเปนคากอสรางในงวดเดียว
เม่ือการกอสรางแลวเสร็จท้ัง ๕ หลัง (โดยหอพัก ๒ หลังแรก จะแลวเสร็จประมาณ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
และเสร็จท้ังหมดในมิถุนายน ๒๕๕๕) เพราะปจจุบันดอกเบี้ยเงินกูธนาคารจะมีอัตราต่ํา จึงไมเปนภาระ
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แกมหาวิทยาลัยในเรื่องดอกเบี้ย สวนการกูเงินจะใชวิธีฝากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยกับธนาคารท่ีกู 
และคืนหนี้ในลักษณะเงินไหลเขาไหลออกในบัญชี ซ่ึงเม่ือครบกําหนดใชคืน มหาวิทยาลัยอาจเสีย
คาใชจายนอยมาก 
   ตัวอยางการกูเงินเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัย
มหาสารคามกูเงินการเคหะ ๒,๗๐๐ ลานบาท มหาวิทยาลัยนเรศวร กูเงินสหกรณ ๗๐๐ ลานบาท เพ่ือ
พัฒนาโครงงานใน ๑๓ ยุทธศาสตร เชน การพัฒนาใหมีอาจารยวุฒิปริญญาเอก การจัดสวัสดิการ
ทางเลือก เชน สวัสดิการคาครองชีพ เปนตน 
  ๓. การบริหารจัดการหอพักนักศึกษามิใชเพียงจัดเปนท่ีพักของ
นักศึกษา แตตองใชประโยชนในการพัฒนานักศึกษารวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดรายได มหาวิทยาลัย
จึงตองมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการหอพักใหคุมคา เชน การบริหารจัดการรานคา
สวัสดิการตาง ๆ สําหรับบริการนักศึกษาหอพักในเชิงธุรกิจ การใชประโยชนหอพักในชวงปดภาคเรียน  
  ๔. การลงทุนจัดหอพัก ตองสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาท่ีตองมี
มากพอ ดังนั้น ตองมีกลยุทธในการจัดนักศึกษาใหเขาพัก โดยอาจารยและบุคลากรตองเห็นพองตองกัน
วา หอพักเปนเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา ตามท่ีเคยพิจารณาไว ๒ แนวทาง  ไดแก 
  (๑) การใหนักศึกษาชั้นป ท่ี  ๑ ทุกคณะเรียนและพักหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักกัน ทํากิจกรรมรวมกัน 
  (๒) การจัดหอพักสําหรับนักศึกษาครู ๕ ป และนักศึกษาคณะท่ี
ไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
  ๕. มหาวิทยาลัยตองวางแผนการบริหารจัดการหอพักใหเกิดรายได
ท้ังในชวงเปดภาคเรียนท่ีมีนักศึกษา และชวงปดภาคเรียนท่ีไมมีนักศึกษาพัก เพ่ือใหเกิดบรรยากาศ
มหาวิทยาลัยมีชีวิต ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงท่ีมีการบริหารจัดการหอพักใหเกิดรายไดในชวง 
๔ เดือนท่ีปดภาคเรียน โดยความรวมมือในการจัดกิจกรรมของทุกคณะ 
  ๖. การลงทุนสูง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา ตอง
มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ ไดแก ความเปนเอกภาพในความรวมมือของอาจารย จํานวนนักศึกษาท่ี
ชัดเจนในแตละป และรายไดของมหาวิทยาลัย 
  ๗. การลงทุนตาง ๆ ตองคํานึงถึงทรัพยากรท่ีไดลงทุนไปแลว เชน 
อาคารตาง ๆ ท่ีไดลงทุนไป รวมท้ังพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือใหเกิดความคุมคา          
ท้ังในการอนุรักษและการพัฒนา ตองมีการสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือการคืนทุนกลับในระยะยาว ดังนั้นตองมี
การพิจารณาท้ังระบบเพ่ือวางแผนเชิงธุรกิจในการคืนทุน  
  ๘. เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมีอาคารตาง ๆ ท่ียังใชประโยชนไมเต็ม
ศักยภาพ แตพิจารณาเห็นวาอาคารหอพัก และท่ีพักเปนเรื่องสําคัญ จึงเสนอใหตอรองสํานักงบประมาณ
เพ่ือของบประมาณสนับสนุนการสรางหอพักเพ่ิมเติม ในลักษณะ Matching fund เพ่ือใหไดมาซ่ึงหอพัก
กอน และจึงจะพิจารณาโครงการกอสรางอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ซ่ึงไดรับคําชี้แจงวา สํานัก
งบประมาณมีหลักการในการจัดสรรเงินรวมลงทุนตามสัดสวนระหวางงบประมาณของรัฐและเงินรายไดของ
สวนราชการ (Matching Fund) โดยจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสวนรวมกอน เชน จัดสรรเพ่ือกอสราง
อาคารหอสมุดกอนอาคารเรียน จัดสรรเพ่ือกอสรางท่ีพักบุคลากรกอนหอพักนักศึกษา เปนตน อีกท้ัง
มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในการกอสรางหอพักนักศึกษา
ไวแลว ๗๖ ลานบาท 
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  ๙. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยใหนโยบายในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา ใหบริหารจัดการเปนมหาวิทยาลัยแฝดควบคูกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะ
วิทยาการจัดการ เทานั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
บางคลาใหมีชีวิต ท้ังแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวแบบองครวม ในการเตรียมอาจารยและบุคลากร        
ใหไปอยูท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา เชน สภามหาวิทยาลัยเคยใหนโยบายใหอาจารย
ใหมตองปฏิบัติงานท่ีบางคลา โดยมหาวิทยาลัยจัดสิ่งอํานายความสะดวกตาง ๆ  
  มติท่ีประชุม  
  ๑. อนุมัติเงินรายได (เพ่ิมเติม) จํานวน ๑๕๐ ลานบาท สําหรับ
กอสรางหอพัก เพ่ือรองรับนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ของทุกคณะ และนักศึกษาครุศาสตรทุกคนทุกช้ันป และ
รองรับบุคลากร ท้ังนี้ เพ่ือใหหอพักนักศึกษาเปนปจจัยในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา บรรลุตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับท่ีมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินในการกอสรางหอพัก        
ไวแลว ๕๐ ลานบาท แตยังไมเพียงพอในการรองรับนักศึกษาดังกลาว 
  ๒.  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปดวงเงินเกิน
บัญชีเงินฝาก (Over Draft : OD) กับธนาคารพาณิชยในวงเงินไมเกิน ๑๕๐ ลานบาท 
   ๓.  ใหเล่ือนการพิจารณาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร บางคลาอยางอิสระ ท้ังนี้ มอบคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา ศึกษาขอมูลการบริหารมหาวิทยาลัยโดยอิสระท้ัง
ระบบ รวมท้ังความคาดหวังกอนจะมีการจัดทําระเบียบตาง ๆ เนื่องจากไมสอดคลองกับนโยบาย            
สภามหาวิทยาลัยท่ีเคยใหไว  
   ๔.  ใหพิจารณาการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาแบบอิสระเปน
วาระสืบเนื่องเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๔.๙.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน และแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการ
พัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานการบริหารจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง ประธานกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคลื่อนดานการบริหารจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง นําเสนอวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี
๖/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบใหจัดการศึกษานอกท่ีตั้งตอเนื่อง ๔ ศูนยหลัก โดยให
มหาวิทยาลัยพัฒนาและปรับปรุง ๔ ศูนยดังกลาวใหไดตามเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานั้น ซ่ึงคณะกรรมการฯในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
พิจารณาเห็นวาไดมีการพัฒนาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท้ัง ๔ ศูนยตามเกณฑครบถวนแลว ท้ังดานอาจารย
ประจําหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนตาง ๆ ซ่ึงสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๔ พิจารณาเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบขอมูลศูนยการจัด
การศึกษานอกท่ีตั้ง เพ่ือจะไดเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพ่ือเปดรับนักศึกษาใหม
ตอไป 
   อธิการบดี นําเสนอเพ่ิมเติมวา กําลังเตรียมทําบันทึกขอตกลงกับ
เจาของสถานท่ีของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งในเดือนกุมภาพันธนี้ และคาดวาจะพรอมใหคณะกรรมการ

/การอุดมศึกษาตรวจเยี่ยม... 



 -๑๔- 

การอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมไดในเดือนมีนาคม จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการรับนักศึกษา
ใหมสําหรับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ๔ ศูนย ได ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๓ ได 
  มติท่ีประชุม 
 ๑. เห็นชอบขอมูลศูนยการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง ท้ัง ๔ ศูนย และ
ใหเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  
  ๒.  อนุมัติใหรับนักศึกษาใหมภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๓ สําหรับ             
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ๔ ศูนยได  
  ท้ังนี้ มีขอสังเกตวา ยังไมมีปายช่ือมหาวิทยาลัย ณ ศูนยนอกท่ีตั้ง          
ท้ัง ๔ ศูนย  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ และเสนอเพ่ือทราบ 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ไมมี 
 
 เ ม่ือไม มีกรรมการเสนอเรื่ อง อ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน                  
แลวปดประชุม โดยกําหนดประชุมครั้งตอไปวันเสารท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ชั้น ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
บางคลา 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.  
 

 
(นางเพชรา  พิพัฒนสันติกุล) 
จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(นางพรพรรณ   นินนาท) 
ตรวจรายงานการประชุม 
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